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Grajmy w zielone
Oczekiwania mieszkańców w kwestii terenów zielonych są jednoznaczne,
wszyscy chcemy więcej zielni. Niemniej
ich realizacja jest uwarunkowana wieloma
czynnikami, najważniejsze z nich to: własność gruntów, pieniądze oraz uwarunkowania przestrzenne. Informacje o tym,
gdzie zatem powstaną na terenie Dzielnicy
III Prądnik Czerwony nowe tereny zielony
i jakie w tym zakresie podejmuję działania,
znajdziecie Państwo poniżej. Zapraszam do
lektury.
Będzie Park Reduta
Największym „zielonym” projektem realizowanym z mojej inicjatywy na terenie
naszej Dzielnicy jest Park Reduta. Działania mające doprowadzić do powstania
tego parku prowadzę od końca 2013 r.
Park zaprojektowany został przez mieszkańców w ramach warsztatów projektowych. Projektowanie partycypacyjne miało z założenia doprowadzić do stworzenia
koncepcji parku atrakcyjnej dla wszystkich
i akceptowanej przez wszystkich. Niestety,
tak się nie stało – realizacja tej inwestycji
przeciągła się w czasie z powodu protestów grupki mieszkańców os. Srebrnych
Orłów z terenu sąsiednich Mistrzejowic.
Na szczęście, wojewoda małopolski zdecydował się protest tych osób odrzucić,
a Zarząd Zieleni Miejskiej rozpisał przetarg
na realizację parku. Prace budowlane powinny rozpocząć się na przełomie stycznia
i lutego–wszystko zależeć będzie od pogody. Park o powierzchni blisko 8 ha zostanie
zrealizowany do końca 2018 r.
Park Rzeczny „Rozrywka”
To zielona klamra mająca spiąć wzdłuż
koryta potoku Sudół Dominikański dwa
parki: Park Zaczarowanej Dorożki i Park
Reduta. W powstanie tego parku jestem
zaangażowany od początku – od 2004 r.
Niestety, na przeszkodzie w jego utworzeniu stoją kwestie własności gruntów.
Część tych problemów udało się rozwiązać, dlatego realnym jest utworzenie parku
pomiędzy końcem ul. Sudolskiej a początkiem ul. Rozrywka.
Ostateczny kształt parku zależeć będzie
od decyzji walnego zebrania członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Prądnik Czerwony”.
Jeżeli walne zebranie tej spółdzielni wyrazi
zgodę na rozwiązanie umowy użytkowania
wieczystego i przekazanie terenu poniżej
Szkoły Podstawowej nr 2 miastu, to Park
Rzeczny Rozrywka będzie czymś więcej niż
tylko wąską ścieżką wzdłuż samego potoku.
Budowa oświetlonego ciągu spacerowego
od ul. Naczelnej do ul. Rozrywka będzie zrealizowana w 2018 r.
Do poszerzenia parku potrzebny jest
także teren po drugiej stronie Sudołu,
a dokładniej działka będąca we władaniu
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Wspólnie z Zarządem Zieleni Miejskiej
prowadzimy rozmowy nad przekazaniem

Przyszły Park Rzeczny „Rozrywka”. Numerami 1, 2, 3 i 4 zaznaczono proponowany
obszar Parku Rzecznego „Rozrywka”: 1. teren wzdłuż koryta potoku będący
własnością miasta Krakowa, 2. teren będący własnością miasta Krakowa,
równocześnie będący w trwałym zarządzie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
3. tereny w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej Prądnik Czerwony 4.
teren dzierżawiony od miasta Krakowa przez firmę Polsad
tego terenu pod park, sprawa jest bardzo
zaawansowana. Ponadto, na Park Rzeczny
przeznaczona jest w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego „Sudół
Dominikański” południowa część działki
dzierżawiona obecnie przez firmę Polsad.
W przypadku pozyskania wszystkich tych
terenów pomiędzy ul. Sudolską a ul. Rozrywka powstanie park o powierzchni ponad 3 ha.
Bulwary Białuchy
To mój kolejny zielony projekt realizowany w formule projektowania partycypacyjnego. W październiku i listopadzie tego
roku odbyły się warsztaty projektowe bulwarów zorganizowane przez Miejskie Centrum Dialogu, Radę Dzielnicy III oraz Zarząd
Zieleni Miejskiej. Mieszkańcy pod okiem
architektów stworzyli koncepcję Bulwarów Białuchy na odcinku pomiędzy Małą
Obwodnicą Kolejową, ul. Wileńską a al. 29
Listopada. Bulwary Białuchy to wielofunkcyjny teren rekreacyjny o powierzchni ponad 2 ha. Koncepcja oraz wszelkie materiały
z warsztatów znajdują się na mojej stronie
internetowej: www.jaskowiec.krakow.pl/
bulwary.
Park kieszonkowy przy ul. Chałupnika
Powstały w 2008 r. plac zabaw przy
ul. Chałupnika będzie poszerzony. W roku
przyszłym na sąsiedniej działce powstanie
skwer sportowy, będący uzupełnieniem
dla placu zabaw. Działanie te finansuje
Rada Dzielnicy III z inicjatywy mojej oraz
radnego dzielnicowego Piotra Moskały.
Kolejny pomysł to wykorzystanie zadrzewień znajdujących się na terenie Klubu
Sportowego „Wieczysta” (sąsiadujących
z ul. Chałupnika) do realizacji ogólnodostępnego terenu spacerowego. Realizacja
tych trzech pomysłów doprowadzi do po5

wstania niewielkiego, liczącego około 0,5
ha parku kieszonkowego. Powstanie tego
parku jest o tyle istotne, że w pobliżu nie
ma żadnego innego miejsca do odpoczynku i rekreacji.
Pozostałe pomysły
na tereny zielone na obszarze
naszej Dzielnicy
Przeprowadzone przez Zarząd Zieleni Miejskiej poszerzenie Parku Lotników
sprawiło, że w jego granicach znalazł się
niewielki skrawek naszej Dzielnicy w rejonie skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul.
Lema. Ważny nie tylko dla mieszkańców
osiedli Ugorek i Wieczysta park stał się
przez to nam wszystkim jeszcze bliższy.
Zielony potencjał posiada również teren
przy ul. Ślicznej i Meissnera, na którego
części znajduje się plac zabaw – efekt kilkuletnich starań moich oraz radnego dzielnicowego Mateusza Drożdża. Ciekawym
pomysłem jest utworzenie niewielkiego
skweru wzdłuż ul. Radomskiej, będzie to
możliwe po wejściu w życie sporządzanego obecnie planu miejscowego „Olsza”.
Oprócz opisanych powyżej przykładów
tworzenia nowych terenów zielonych jest
jeszcze co najmniej kilka potencjalnych
miejsc do utworzenia nowych skwerów
osiedlowych. Nic nie powstanie jednak od
razu, ważne jest to, aby ten zainicjowany
przeze mnie utworzeniem Parku Zaczarowanej Dorożki proces kontynuować w latach kolejnych. Dzięki temu naszą Dzielnicę
ominie los Grzegórzek, czy też Krowodrzy,
gdzie obok istniejących bloków powstają jedynie kolejne bloki.
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